
Jednací a volební řád Valné hromady ČKA 

J E D N A C Í  Ř Á D 
Valné  hromady ČKA 

Úvodní ustanovení 

Čl. 1 
Jednací řád Valné hromady České kuželkářské asociace (dále jen 
"VH ČKA") upravuje zásady jednání valné hromady (dále jen 
"VH"), jejích orgánů a funkcionářů. 

Čl. 2 
Valná hromada upravuje v rámci tohoto jednacího řádu (dále jen 
"řádu") usnesením své vnitřní poměry a podrobnější pravidla 
jednání VH a jejích orgánů. 

Mandát delegáta s hlasem rozhodujícím (voliče) 
a jeho zánik 

Čl. 3 
Mandát delegáta z hlasem rozhodujícím (dále jen "volič" nebo 
"delegát") pro jednání příslušné valné hromady vzniká na základě 
ust. čl. 5 Statutu ČKA a je platný jen ve spojení s registračním 
průkazem ČKBF. 
Nesplňuje-li osoba, prokazující se příslušným mandátem v den 
konání valné hromady, podmínky dle čl. 5.6 Statutu ČKA, je její 
mandát neplatný.  

Čl. 4 
Tiskopis dokládající mandát voliče zajišťuje Výkonný výbor 
ČKA. 
Tiskopis musí obsahovat: 
a) termín a místo konání valné hromady; 
b) na základě čeho byl mandát vystaven (viz. čl. 5.5 Statutu). 

Práva a povinnosti delegáta 

Čl. 5 
Delegát se účastní jednání valné hromady a jejích orgánů, do 
nichž byl zvolen nebo ustanoven, v souladu s příslušnými 
normami, kterými se jednání valné hromady a jejích orgánů řídí. 

Čl. 6 
Zveřejnění projevů delegátů pronesených na jednání valné 
hromady v jejích orgánech nepodléhá žádným omezením. 

Pořádková opatření 

Čl. 7 
Předsedající může za nepřístojné chování delegáta napomenout; 
za opakované nepřístojné chování může delegáta vykázat z jed-
nacího sálu. 

Čl. 8 
Proti rozhodnutí předsedajícího o uložení pořádkového opatření 
napomenutí nebo vykázání z jednacího sálu se může delegát 
odvolat k valné hromadě bezprostředně po jeho uložení. Valná 
hromada bez rozpravy rozhodnutí předsedajícího potvrdí nebo 
zruší. Rozhodnutí valné hromady je konečné. 
Vykázanému delegátovi musí být umožněno účastnit se 
hlasování.  
Pořádkové pravomoci předsedajícího podléhají všichni další 
účastníci jednání a osoby, které jsou jednání valné hromady 
přítomni. 

Čl. 9 
Výkonný výbor ČKA jmenuje zapisovatele, který zajišťuje 
podklady pro vyhotovení zápisu z jednání VH. 

 

Orgány valné hromady 

Čl. 10 
Orgány valné hromady jsou: 
a) mandátová komise; 
b) volební komise; 
c) návrhová komise. 

Čl. 11 
Členy orgánů valné hromady volí delegáti veřejným hlasováním 
na základě návrhu předloženého Výkonným výborem ČKA a 
připomínek delegátů. 

Čl. 12 
Za členy orgánů valné hromady mohou být zvoleni pouze 
delegáti s hlasem rozhodujícím. 

Čl. 13 
Za člena volební komise nesmí být zvolena osoba, která zároveň 
kandiduje na některou volenou funkci. 

Čl. 14 
Volbu orgánů valné hromady řídí předsedající. Orgány valné 
hromady se volí postupně v pořadí, jak jsou uvedeny v čl. 10. 

Čl. 15 
Orgány valné hromady jsou ze své činnosti odpovědny valné 
hromadě. 

Mandátová komise 

Čl. 16 
Mandátová komise je nejméně tříčlenná. Ze svých členů si volí 
předsedu. 

Čl. 17 
Mandátová komise ověří platnost mandátů u všech osob ve 
smyslu čl. 3 a 4 tohoto řádu. 

Čl. 18 
Mandátová komise zajišťuje sčítání hlasů v případě veřejného 
hlasování. 

Volební komise 

Čl. 19 
Volební komise je nejméně pětičlenná. Ze svých členů si volí 
předsedu. 

Čl. 20 
Volební komise řídí volby volených funkcionářů ČKA v souladu 
se stanovami, volebním a jednacím řádem VH. 
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Návrhová komise 

Čl. 21 
Návrhová komise je nejméně tříčlenná. Ze svých členů volí 
předsedu. 

Čl. 22 
Návrhová komise zpracuje na základě průběhu jednání VH návrh 
na usnesení. 

Čl. 23 
Návrh na usnesení z VH předkládá ke schválení předseda 
návrhové komise nebo jiný její pověřený člen. 

Čl. 24 
Návrh na usnesení se schvaluje bod po bodu jednotlivě. 

Jednání valné hromady 

Čl. 25 
Jednání VH zahájí a řídí prezident ČKA nebo jiný pověřený člen 
Výkonného výboru ČKA – předsedající – v souladu se 
schváleným programem jednání.   

Čl. 26 
Valná hromada je ukončena po vyčerpání schváleného programu 
jednání a schválení usnesení VH. 

Přerušení valné hromady 

Čl. 27 
O případném přerušení jednání VH, je-li zřejmé, že nebude moci 
být ukončena v přiměřené době, rozhoduje valná hromada 
usnesením, ve kterém stanoví termín jejího pokračování. 

Hlasování o vznesených návrzích 

Čl. 28 
O předložených návrzích se hlasuje v pořadí, ve kterém byly 
předloženy. Je-li některý návrh schválen, o dalších v pořadí se již 
nehlasuje. 

Diskuze 

Čl. 29 
O možnost účastnit se diskuze požádá účastník písemně 
předsedajícího s uvedením svého jména, diskuzního tématu a 
předpokládané délky diskuzního vystoupení. 

Čl. 30 
Diskuzní příspěvek může trvat maximálně 10 minut. O případné 
prodloužení může diskutující požádat předsedajícího VH. 
Nevyhoví-li předsedající této žádosti, může se diskutující 
domáhat splnění svého požadavku přímo návrhem k hlasování 
VH. Ta v této věci rozhoduje přímo bez diskuze s konečnou 
platností. 

Technická připomínka 

Čl. 31 
O sdělení technické připomínky může požádat účastník kdykoli 
v průběhu jednání, zvednutím ruky, předsedajícího. Technická 
připomínka nesmí být delší než 1 minuta.  

Zápis z jednání valné hromady 

Čl. 32 
O jednání VH ČKA se pořizuje zápis, v němž se uvede program 
jednání, kdo ji  řídil, jaké návrhy byly podány, kteří řečníci 
vystoupili v diskuzi, počet přítomných delegátů s hlasem 
rozhodujícím, přehled výsledků hlasování a voleb volených 
funkcionářů. 
Součástí zápisu jsou úplné texty předložených písemných návrhů, 
přijatých usnesení a jiných dokumentů, které byly předmětem 
jednání. 
Bylo-li hlasování veřejné a byla vyhotovena informace o 
výsledku hlasování, připojí se taková informace k zápisu. 
Zápis podepisuje po jeho ověření zapisovatel a předseda 
návrhové komise. 

Čl. 33 
Opis či fotokopii zápisu včetně přijatého usnesení, bez dalších 
jeho součástí ve smyslu druhého odstavce čl. 32, zašle sekretariát 
všem delegátům s hlasem rozhodujícím, kteří se valné hromady 
účastnili, nejpozději do 30 dnů po jejím ukončení. 

Ustanovení společná a závěrečná 

Čl. 34 
Pokud některá věc není upravena tímto řádem nebo jinou 
normou, rozhodne ji přímo valná hromada hlasováním. 

Čl. 35 
Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem 12. března 2009. 
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V O L E B N Í  Ř Á D 
Valné hromady ČKA

Základní ustanovení 
Čl. 1 

Tento Volební řád (dále jen "řád") stanoví podmínky a způsob 
voleb volených funkcionářů ve smyslu příslušných ustanovení 
Statutu ČKA. 

Čl. 2 
Volenými funkcionáři jsou : 
a) Prezident ČKA; 
b) Viceprezident ČKA. 

Podmínky volitelnosti 
Čl. 3 

Za funkcionáře ve smyslu čl. 2 může být zvolena každá osoba, 
která je státním občanem České republiky, je registrována 
v ČKBF a dosáhla ke dni voleb nejméně věku 21 let. 

Volební komise 
Čl. 4 

Volební komise je nejméně pětičlenná. Za členy volební komise 
mohou být zvoleni pouze kandidáti s hlasem rozhodujícím 
přítomní na VH. 

Čl. 5 
Členem volební komise s hlasem poradním je její zapisovatel, 
jmenovaný Výkonným výborem ČKA. Jmenování zapisovatele 
provede Výkonný výbor ČKA nejpozději 60 dnů před dnem 
konání VH. 

Čl. 6 
Členem volební komise nesmí být osoba, která kandiduje na 
některou volenou funkci dle čl. 2 tohoto řádu. 

Přihlášky kandidátů k registraci 
Čl. 7 

Přihlášky kandidátů pro volbu funkcionářů dle čl. 2 tohoto řádu 
mohou předkládat všechny orgány ČKA, kuželkářské oddíly, 
které jsou členy ČKBF, a fyzické osoby, které jsou řádně 
registrovány v ČKBF (sekce kuželky) ke dni podání přihlášky. 

Čl. 8 
Přihláška k registraci se podává na sekretariát ČKA ve dvojím 
vyhotovení nejpozději 15 dnů přede dnem konání VH ČKA. 

Čl. 9 
Přihláška k registraci obsahuje: 
a) jméno a příjmení kandidáta, jeho datum narození, bydliště 

a oddílovou příslušnost ke dni podání přihlášky; 
b) název volené funkce, na kterou kandidát kandiduje; 
c) úplný název subjektu, který přihlášku podává; 
d) prohlášení kandidáta s vlastnoručním podpisem, že 

souhlasí se svou kandidaturou, a že mu nejsou známy 
překážky jeho volitelnosti ve smyslu čl. 3 tohoto řádu. 

Čl. 10 
Převzetí (doručení) přihlášky je sekretariát ČKA povinen na 
vyžádání potvrdit. 
Sekretariát ČKA pozve přihlášené kandidáty na jednání VH. 

Projednání přihlášek k registraci 
Čl. 11 

Volební komise projedná přihlášky k registraci neprodleně po 
svém zvolení VH. 

Čl. 12 
Volební komise odmítne přihlášky k registraci, pokud: 
a) kandidát nesplňuje podmínky volitelnosti dle čl. 3 tohoto 

řádu; 
b) přihláška k registraci obsahuje prokazatelně nesprávné 

nebo neúplné údaje. 

Čl. 13 
Volební komise informuje o výsledku projednání přihlášek VH. 

Volič 
Čl. 14 

Voličem je osoba, která v době konání voleb dosáhla minimálně 
věku 18 let a prokáže se volební komisi svým mandátem ve 
smyslu Jednacího řádu VH ČKA. 

Vzdání se a odvolání kandidatury 
Čl. 15 

Kandidát se může před zahájením voleb vzdát písemně své 
kandidatury. 

Čl. 16 
Prohlášení o vzdání se kandidatury je nutno doručit zapisovateli 
nebo předsedovi volební komise nejpozději v den konání VH 
před zahájením voleb a nelze je vzít zpět. 
Bylo-li takové prohlášení učiněno po distribuci hlasovacích 
lístků voličům, při zjišťování výsledků voleb se k hlasům 
odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží. 

Hlasovací lístky 
Čl. 17 

Zapisovatel volební komise zajistí vytištění hlasovacích lístků, 
na nichž musí být uvedeno jméno, příjmení, datum narození a 
oddílová příslušnost kandidáta. Každý zaregistrovaný kandidát 
je uveden na samostatném hlasovacím lístku. 
Hlasovací lístky musí být vytištěny písmem téhož druhu a 
stejné velikosti a týchž rozměrů s uvedením druhu volené 
funkce, pro kterou jsou určeny. Hlasovací lístky mohou být 
barevně rozlišeny podle druhu volené funkce. 

Hlasování 
Čl. 18 

Hlasování je tajné. 
Funkcionáři se volí v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v čl. 2 
tohoto řádu. 

Čl. 19 
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

Čl. 20 
Volič předstoupí před volební komisi, prokáže se svým 
mandátem, obdrží hlasovací lístky zaregistrovaných kandidátů a 
úřední obálku. 

3 



Jednací a volební řád Valné hromady ČKA 

Čl. 21 
Volič hlasuje tak, že do úřední obálky vloží vybraný hlasovací 
lístek a tuto vloží před volební komisí do volební schránky. 

Ukončení hlasování 
Čl. 22 

Jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení voleb (určí 
volební komise), prohlásí předseda volební komise hlasování za 
ukončené a volební komise provede sčítání hlasů. U sčítání 
hlasů mají právo být přítomni členové volební komise a její 
zapisovatel. 

Posuzování hlasovacích lístků 
Čl. 23 

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nemají potřebné náležitosti 
dle čl. 17 tohoto řádu. 

Čl. 24 
Je-li v obálce více hlasovacích lístků téhož kandidáta, počítají 
se jako jeden hlas. 

Čl. 25 
Je-li v obálce více hlasovacích lístků ve prospěch několika 
kandidátů jsou všechny tyto hlasy neplatné. 

Čl. 26 
O platnosti hlasovacího lístku rozhoduje s konečnou platností 
volební komise. 

Sčítání hlasů 
Čl. 27 

Po ukončení hlasování dá předseda volební komise otevřít 
volební schránku. Komise vyjme úřední obálky a porovná jejich 
počet se záznamem o počtu vydaných úředních obálek. Jiné než 
úřední obálky komise vyloučí; vyloučí i hlasovací lístky, které 
byly ve volební schránce nalezeny bez úřední obálky. 

Čl. 28 
Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek komise rozdělí 
hlasovací lístky podle jednotlivých kandidátů a poté je sečte. 

Čl. 29 
Každý člen volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků. 
Předseda volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů. 

Zápis o průběhu a výsledku hlasování 
Čl. 30 

Volební komise vyhotoví zápis o průběhu a výsledku hlasování. 
Zápis podepíší členové volební komise. Jestliže některý z členů 
komise podpis odepře, uvedou se důvody. 

Čl. 31 
V zápise volební komise o průběhu a výsledku hlasování se 
uvede: 
a) celkový počet vydaných úředních obálek; 
b) celkový počet odevzdaných úředních obálek; 
c) počet platných hlasů odevzdaných pro každého kandidáta a 

počet platných hlasů celkem pro všechny kandidáty; 
d) pořadí kandidátů podle získaného procenta odevzdaných 

platných hlasů z celkového počtu vydaných úředních 
obálek zaokrouhleného na dvě desetinná místa. 

Čl. 32 
Po sečtení hlasů a podepsání zápisu o průběhu a výsledku 
hlasování ohlásí předseda volební komise výsledek hlasování. 

Volba prezidenta ČKA 
Čl. 33 

Prezident ČKA je volen všemi delegáty VH ČKA s hlasem 
rozhodujícím. 

Čl. 34 
Za prezidenta ČKA je zvolen kandidát, který obdržel nadpolo-
viční většinu odevzdaných platných hlasů z celkového počtu 
vydaných úředních obálek. 

Čl. 35 
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný 
ke zvolení (čl. 34), poznamená volební komise tuto skutečnost 
do zápisu o výsledku hlasování a oznámí to VH. Volební 
komise zároveň připraví druhé kolo voleb. 

Čl. 36 
Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se 
v  prvním kole v konečném pořadí umístili na prvních dvou 
místech. V případě rovnosti hlasů postupují všichni takoví 
kandidáti. 

Čl. 37 
Ve druhém kole je zvolen kandidát, který získá nejvyšší počet 
odevzdaných platných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne 
los. 

Čl. 38 
Pro druhé kolo voleb platí přiměřeně ustanovení tohoto řádu. 

Volba viceprezidenta ČKA 
Čl. 39 

Vicerezident ČKA je volen všemi delegáty VH ČKA s hlasem 
rozhodujícím. 

Čl. 40 
Volby viceprezidenta ČKA se mohou účastnit zaregistrovaní 
kandidáti na volbu prezidenta ČKA, kteří nebyli zvoleni, a 
splňují podmínky pro volitelnost do této funkce. 

Čl. 41 
Za viceprezidenta ČKA je zvolen kandidát, který obdržel 
nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů z celkového 
počtu vydaných úředních obálek. 

Čl. 42 
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný 
ke zvolení (čl. 41), poznamená volební komise tuto skutečnost 
do zápisu o výsledku hlasování a oznámí to VH. Volební 
komise zároveň připraví druhé kolo voleb. Ve druhém kole 
voleb se postupuje obdobně jako při volbě Prezidenta ČKA ve 
druhém kole (viz čl. 37). 

Organizační a technická opatření 

Čl. 43 
Všechny pomocné prostředky pro volební komisi zabezpečí 
Výkonný výbor ČKA. 
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Stížnosti na průběh voleb Odvolání zvoleného funkcionáře 
Čl. 44 Čl. 47 

Stížnosti na průběh voleb mohou být předány volební komisi 
nejpozději do 30 minut po vyhlášení výsledků voleb. O jejich 
vyřízení rozhodne volební komise s konečnou platností a 
s rozhodnutím seznámí VH. 

Funkcionáře volené ve smyslu čl. 2 tohoto řádu lze odvolat 
pouze rozhodnutím delegátů VH ČKA, kteří takového 
funkcionáře volili. 

Ustanovení společná a závěrečná 
Ukončení výkonu funkce zvoleného funkcionáře Čl. 48 

Čl. 45 Výkonný výbor ČKA stanoví vzory hlasovacích lístků, mandátů 
delegátů s hlasem rozhodujícím – voličů – a může stanovit 
vzory dalších volebních dokumentů. 

Pokud prezident ČKA v průběhu volebního období přestane 
z jakýchkoli důvodů vykonávat svou funkci (odstoupení, úmrtí, 
přestane splňovat podmínky volitelnosti ve smyslu čl. 3 tohoto 
řádu a pod.), ujme se výkonu této funkce viceprezident ČKA. Čl. 49 

Tento Volební řád nabývá účinnosti dnem 12. března 2009.Čl. 46 
Nástupcem viceprezidenta ČKA, je kandidát, který se umístil ve 
volbách viceprezidenta na druhém, resp. dalším, místě pořadí. 
Nelze-li takto určit nástupce, stanoví jej Výkonný výbor ČKA. 
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